konference

Jak na sucho a horko –
ve městě i v krajině
Celostátní konference a vyhlášení vítězů soutěže Adapterra
Awards 2019. Inspirujte se nejlepšími nápady, které pomáhají
ochlazovat naše města a zadržovat vodu v krajině.
Kdy: 4. listopadu 2019 9:30-15:30
Kde: Centrum architektury a městského plánování, IPR Praha
9:00-9:30 Registrace
9:30-9:45 Martin Veselý – moderátor (Národní divadlo Brno)
Úvodní slovo, hosté: Miroslav Kundrata (strategický ředitel Nadace
Partnerství), Michael Hošek (společník a jednatel Integra Conculting)
9:45-10:05 Ladislav Miko
Zástupce Evropské komise, někdejší ministr životního prostředí
Půda a krajina v době klimatické změny: co ztrácíme, co s tím můžeme dělat
Půdní organismy mají klíčovou roli při vytváření půdní struktury, která
je zásadní pro schopnost půdy zadržovat vodu i živiny a zachovat si
dlouhodobě úrodnost. Biologické procesy a vztahy v půdě ale
ohrožuje vysoce intenzívní hospodaření. Příspěvek naznačí, jaké jsou
základní předpoklady pro zastavení degradace a pro ozdravění půd
i to, které činnosti je třeba limitovat či opustit.
10:05-10:25 Vladimír Zdražil
Tajemník Fakulty životního prostředí ČZU, člen odborné komise soutěže
Jak vrátit vodu do krajiny
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) v rámci svého výzkumu,
vzdělávání, projekce i realizací přistupuje k problematice adaptací
na klimatickou změnu na multidisciplinární úrovni. Snaží se zapojit
pracoviště napříč univerzitou, ale i další externími subjekty
z akademického i neakademického prostředí. Cílem je ukázat
na praktických příkladech fungování chytré krajiny v urbanizovaném,
zemědělském i lesním prostředí.

10:25-10:35 Petr Hladík
První náměstek primátorky města Brna
Motivační nástroje pro podporu budování zelených střech v Brně
Brno v letošním roce spustilo nový dotační program pro občany i
firmy na podporu vytváření zelených střech. Konferenční příspěvek
představí dotační program, dosavadní zkušenosti z jeho realizací i
další iniciativy města podporující zadržování a využívání dešťové vody.
10:35-10:45 Vlastimil Rieger
Expert na zelené stavění
Jak přizpůsobit budovy změně klimatu: příklady z Otevřené zahrady (Brno)
Na provoz budov spotřebováváme v Evropě více než 40 % energie.
Zároveň v budovách trávíme většinu svého času a je tedy třeba,
abychom se v nich cítili příjemně. Zástupce Nadace Partnerství, která
provozuje uhlíkově neutrální administrativní areál Otevřená zahrada,
odpoví na otázky, jak budovy připravit na extrémní vedra či sucho, jak
snížit jejich energetickou náročnost i spotřebu vody a přitom zachovat
či zvýšit komfort jejich uživatelů.
10:45-10:55 Pavel Čížek
Starosta obce Spálené Poříčí
Obnova cest a stromořadí v krajině: jak začít
Realizace protierozních opatření v krajině naráží na problémy s
vlastníky pozemků. Ne všichni souhlasí s tím, aby se taková opatření
prováděla na jejich pozemcích. Velkou příležitostí jsou ale pozemky ve
vlastnictví obcí. Například bývalé polní cesty, dnes rozorané, ale stále v
obecním vlastnictví.
11:00-11:50 Panelová debata
Jak překonávat překážky při realizaci adaptačních opatření v obcích krajině
Hosté: Vladimír Mana (náměstek pro řízení sekce státní správy, MŽP
ČR), Jana Pyšková (předsedkyně České asociace pro krajinářskou
architekturu, SZKT), Libor Musil (předseda představenstva společnosti
LIKO-S), Milan Daďourek (někdejší ředitel Sdružení krajina, soukromý
farmář), Daniel Pitek (soukromý zemědělec a lesník)
Moderuje: Ladislav Miko (zástupce Evropské komise, někdejší ministr
životního prostředí

Vyhlášení soutěže

Adapterra Awards 2019
Hledáme a oceňujeme projekty, které našim městům a krajině
pomáhají zvládat dopady klimatické změny
11:50-12:30 Slavnostní vyhlášení vítězů

Finálové projekty
Kategorie volná krajina
Biocentrum Ostrůvek u Kobylí
Kozmické ptačí louky
Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky
Ptačí park Josefovské louky
Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu
Kategorie zastavěné území
Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU
Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce
Park pod Plachtami v Brně
Kategorie pracovní prostředí
Zelená výrobní hala Železný
Živá výrobní hala LIKO-VO
Kategorie náš domov
Dům s mokřadní střechou v Praze
Rekonstrukce rodinného domu v Brně

12:30-13:30 Oběd

workshop

Sáhněte si na adaptace
Zjistěte, jak fungují konkrétní řešení a technologie a jak zajistit
jejich financování. Odpolední paralelní workshopový program.
Prezentace
13:30-13:50 Dotačních programy na výsadby stromů
Michal Slezák (Státní fond životního prostředí ČR)
13:50-14:10 Účinnost zelených střech na zadržování
Vlastimil Rieger (Nadace Partnerství)
14:10-14:30 Umělé mokřady v městském prostředí
Michal Šperling (Kořenovky.cz)
14:30-14:50 Satelitní monitoring stavu zeleně
Roman Bohovic (World from space)
14:50-15:10 Adaptace v dopravě
Jitka Vrtalová (Akademie městské mobility)

Ukázky
13:30-13:50 Treegator – vaky na zalévání stromů
Martin Tušer (Zavlažovací vaky.cz)
13:50-14:10 Zelené fasády a střechy
Rostislav Dvořák (LIKO-S)
14:10-14:30 Rozchodníkové koberce
Hana Kocmanová (SedumTop)
14:30-14:50 Využívání šedé vody, silniční zasakovací AS-TTE ROŠTy
Václav Kučera, Jan Vacek (Asio)

